
ZGŁOSZENIE DLA WOLONTARIUSZA

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………….

Rok urodzenia: ………………………………………………………………………………...

Adres zameldowania: ………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………..

Rodzaj pracy: 

a) obsługa warsztatów tanecznych i ruchowych;

b) pomoc w obsłudze technicznej spektakli;

c) opieka nad gośćmi (grupy tancerzy):

-  udzielanie wyznaczonym gościom niezbędnej pomocy językowej, logistycznej itp.,

- współpraca z Organizatorami w zakresie odbioru i odwiezienia gościa z / na lotnisko (transport

   oczywiście jest zapewniony przez Organizatorów)

- obowiązek ciągłej opieki nad wyznaczonymi przez Organizatorów gośćmi przez cały czas trwania

   festiwalu;

d) obsługa spektakli w trakcie festiwalu;

Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (wybrać):

     □ podstawowa

     □ średnia

     □ bardzo dobra

Znajomość innego języka obcego:

    język ……………………………., znajomość:

       □ podstawowa

       □ średnia

       □ bardzo dobra

           …………………………                                                                    …………………………………………

                         data                                                                                                          czytelny podpis



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK z siedzibą
przy ul. W. Kilara 29 w Bytomiu. Tel. +48 32 428 13 00, e–mail: sekretariat@teatrrozbark.pl,
Inspektor danych osobowych – e–mail: iod@teatrrozbark.pl

□   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego

     podopiecznego, w związku z udziałem w wolontariacie organizowanym przez Bytomski Teatr  

     Tańca i Ruchu ROZBARK

□   Wyrażam zgodę na umieszczenie moich zdjęć/zdjęć mojego podopiecznego, związanych

      z organizowanym wolontariatem na stronie internetowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu   

      ROZBARK

□  Wyrażam zgodę na umieszczenie moich zdjęć/zdjęć mojego podopiecznego z pracy jako 

  wolontariusz, na portalu społecznościowym Facebook którego administratorem jest

      Bytomski Teatr Tańca  i Ruchu ROZBARK

□   Wyrażam zgodę na umieszczenie moich zdjęć/zdjęć mojego podopiecznego, związanych

     z pracą jako wolontariusz w serwisie internetowym You Tube

□   Wyrażam zgodę na działania marketingowe prowadzone przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu

     ROZBARK

□   Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego imienia i nazwiska/imienia i nazwiska mojego

   podopiecznego na liście laureatów, która zostanie opublikowana na na portalu społecznościowym

   Facebook oraz stronie internetowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK

Ja niżej podpisana/y, jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej …………………………………....

dobrowolnie oświadczam i przyjmuję odpowiedzialność za wyrażone zgody dotyczące
przetwarzania danych osobowych i wizerunku mojego podopiecznego w związku z wyżej
wymienioną imprezą organizowaną przez Teatr ROZBARK.

Informujemy, że dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia imprezy
oraz wszystkich, związanych z nią działań promocyjnych. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu
do danych oraz ich sprostowania.

Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia
skargi do UODO jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Teatr ROZBARK narusza
przepisy RODO.

                                                                                            ............................................................

                                                                                                               data, podpis

mailto:iod@teatrrozbark.pl

